
Číslo Název právního předpisu schvální platnost
sejmutí z 

ÚD
účinnost zrušení poznámka

3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství
6.12.2021 14.12.2021 31.12.2021 1.1.2022 172/17/2021

2/2021
o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství
6.12.2021 14.12.2021 31.12.2021 1.1.2022 171/17/2021

1/2021
Nařízení městyse o zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje
15.3.2021 15.3.2021 30.3.2021 1.4.2021 49/2021

1/2020

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 

technoparty a o zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s jejich konánínm

7.9.2020 8.9.2020 3.10.2020 22.9.2020 114/12/2020

4/2019 o místním poplatku z pobytu 4.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 1.1.2020 67/7/2019

3/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů

4.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 1.1.2020 31.12.2021
66/7/2019- zruš OZV č. 

3/2021

2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 4.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 1.1.2020 65/7/2019

1/2019 o místním poplatku ze psů 4.11.2019 15.11.2019 18.12.2019 1.1.2020 64/7/2019

6/2018 o místním poplatku ze psů 3.9.2018 6.9.2018 6.11.2018 1.1.2019 31.12.2019 264/32/2018

5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3.9.2018 6.9.2018 6.11.2018 1.1.2019 31.12.2019 263/32/2018

4/2018 o zrušení vyhlášky č. 1/2010 3.9.2018 6.9.2018 6.11.2018 31.12.2018 262/32/2018

3/2018 o zrušení vyhlášky č. 1/2009 9.4.2018 12.4.2018 6.11.2018 31.12.2018 234/29/2018

2/2018
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství ve Vrchotových Janovicích
9.4.2018 12.4.2018 2.5.2018 1.5.2018 236//29/2018

1/2018
o stanovení systému shromazďování, sběru přepravy a 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území městyse Vrchotovy Janovice

9.4.2018 12.4.2018 2.5.2018 1.5.2018 31.12.2021
235/29/2018 - zruš OZV č. 

2/2021

1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy a mateřské školy 10.4.2017 19.4.2017 9.5.2017 3.5.2017 165/20/2017

1/2015

o stanovení systému shromazďování, sběru přepravy a 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území městyse Vrchotovy Janovice 9.3.2015 16.3.2015 1.4.2015 1.4.2015 30.4.2018

37/04/2015                                

zrušeno 1/2018

1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 11.12.2012 12.12.2012 31.12.2012 1.1.2013 31.12.2019 177/15/2012  

1/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 6.12.2011 8.12.20111 30.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 zrušeno 1/2012



2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 7.12.2010 9.12.2010 28.12.2010 1.1.2011 31.12.2011 zrušeno 1/2011

1/2010 o místních poplatcích 7.12.2010 9.12.2010 28.12.2010 1.1.2011 31.12.2018 zrušeno 4/2018

1/2009

o stanovení podmínek po pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 

včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních 

podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku 27.10.2009 4.11.2009 1.1.2010 1.1.2010 31.12.2018 zrušeno 3/2018

3/2008

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství na území městyse Vrchotovy Janovice 16.12.2008 17.12.2008 5.1.2009 1.1.2009 30.4.2018 zrušeno 2/2018

2/2008 o místních poplatcích 16.12.2008 17.12.2008 5.1.2009 1.1.2009 31.12.2010 zrušeno 1/2010

1/2008

o stanovení systému shromazďování, sběru přepravy a 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na území městyse Vrchotovy Janovice 16.12.2008 17.12.2008 31.12.2008 1.1.2009 31.3.2015 zrušeno 1/2015

2/2004 Požární řád obce 29.6.2004 16.7.2004 2.8.2004 1.8.2004

1/2004 Řád veřejného pohřebiště 17.2.2004 18.2.2004 5.3.2004 4.3.2004

5/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 16.12.2003 22.12.2003 8.1.2004 1.1.2004 31.12.2008 zrušeno 1/2008

2/2003 o obecním znaku 8.4.2003 9.4.2003 25.4.2003 9.4.2003


